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Betreffende wetsvoorstel:
34105
Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en
Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 2 juli 2015 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede
Kamer.

Aangenomen amendementen
Artikel I, onderdeel D
11 → 12 (Veldman) dat regelt dat de wijze van benoeming, schorsing en ontslag van de
leden van het Huis gelijk is aan die van de leden van de Kiesraad
Met dit amendement worden de leden en de voorzitter van het Huis voor klokkenluiders
niet door de Tweede Kamer der Staten-Generaal benoemd, geschorst en ontslagen. De
indiener vindt dat geen taak van deze Kamer. In plaats daarvan worden de leden en de
voorzitter van het Huis bij koninklijk besluit benoemd. Ontslag op eigen verzoek wordt
verleend door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bij
ongeschiktheid of onbekwaamheid voor de functie dan wel wegens andere zwaarwegende
in de persoon van de betrokkene gelegen redenen kunnen zij bij koninklijk besluit worden
geschorst of ontslagen. In dat geval wordt eerst het Huis gehoord.

Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn
d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.
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De hier gekozen wijze van benoeming, schorsing en ontslag is gelijk aan de wijze waarop
de leden van de Kiesraad worden benoemd, geschorst en ontslagen. Die leden worden
geacht volkomen onafhankelijk te opereren van het bestuur en de politiek. Dat geldt ook
voor de leden en de voorzitter van het Huis. Daarom wordt aangesloten bij de procedure
die voor de Kiesraad geldt.
Wetstechnisch is dit amendement vormgegeven door wijziging van artikel 3c, eerste lid
(onderdeel I) en het vervallen van artikel 3d (onderdeel II).
Aangenomen. Voor: het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, de Groep
Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en
de SP.

Artikel I, onderdeel D
15 → 17 (Bisschop en Veldman) dat regelt dat informatie die is gegeven in het kader van
een adviesaanvraag niet wordt verstrekt aan de afdeling onderzoek
De indieners van het wetsvoorstel beogen een duidelijke scheiding tussen de afdeling
advies en de afdeling onderzoek. Die keuze is niet helemaal doorgetrokken. De indieners
van dit amendement vinden dat het uitgangspunt van de scheiding alleen actief
doorbroken mag worden door de persoon die informatie of advies vraagt. Hij dient de regie
te houden. Informatie die gegeven is in het kader van een adviesaanvraag mag alleen
doorgegeven worden aan de afdeling onderzoek als de werknemer daar toestemming voor
geeft en dat schriftelijk verklaart.
Aangenomen. Tegen: de Groep Bontes/Van Klaveren.

Artikel I, onderdeel D
14 → 16 (Bisschop en Veldman) dat verduidelijkt dat er geen onderzoek wordt overgedaan
dat reeds door een andere instantie is gedaan
De indieners van het voorstel geven aan dat het niet de bedoeling is dat onderzoek van de
bevoegde instanties over wordt gedaan. De indieners van dit amendement delen dit
uitgangspunt, maar vinden dit onvoldoende uit de tekst van het wetsvoorstel blijken.
Het Huis verwijst door naar inspecties en andere diensten. Dit amendement heeft tot
gevolg dat er geen onderzoek wordt overgedaan dat reeds door een andere instantie is of
wordt gedaan. Dan stelt het Huis geen onderzoek in. In artikel 17b is reeds bepaald dat het
Huis samenwerkingsprotocollen kan sluiten met inspecties en toezichthouders. Artikel 17a,
derde lid, is van overeenkomstige toepassing waardoor in een concreet geval er
afstemming zal plaatsvinden tussen de afdeling onderzoek en de betreffende inspectie over
de inrichting van beide onderzoeken. Het blijft wel mogelijk om aanvullend aan het
strafrechtelijk onderzoek, onderzoek te doen gericht op de waarheidsvinding, als
aanvullend onderzoek op het strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie.
Aangenomen. Voor: het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, Houwers,
Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP.
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Ingetrokken amendement
Artikel I, onderdeel D
13 (Bisschop) dat regelt dat het woord kennelijk in artikel 6, lid 1, onderdeel c, vervalt,
zodat er sprake is van onvoldoende maatschappelijk belang of onvoldoende ernst om een
onderzoek in te stellen
Het Huis onderzoekt alleen misstanden voor zover het maatschappelijk belang in het
geding is. De grond in lid 1, onderdeel c van artikel 6 dat er reden is om geen onderzoek in
te stellen vanwege onvoldoende maatschappelijk belang, is wel erg strikt geformuleerd. De
indiener stelt daarom voor het woord «kennelijk» te laten vervallen, zodat er sprake is van
een onvoldoende maatschappelijk belang of onvoldoende ernst van de misstand om een
onderzoek in te stellen. Wetstechnisch is dit amendement vormgegeven door wijziging van
artikel 6, eerste lid, onderdeel c.
Ingetrokken.

Moties
Bij dit wetsvoorstel zijn geen moties ingediend.

